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ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑΑ΄ΛΤΚΕΙΟΤ 
31/03/2018 

ΘΕΜΑ Α 
 

Α1.Να αποδείξετε ότι το άθροιςμα των γωνιϊν κάθε τριγϊνου είναι 2 ορθζσ. 
                                                                                                                                 (Μον. 3) 
Α2.Να αποδείξετε ότι το ευθφγραμμο τμήμα που ςυνδζει τα μζςα δφο πλευρϊν 
ενόσ τριγϊνου, είναι παράλληλο με την τρίτη πλευρά και  ιςοφται με το μιςό τησ.                                         
                                                                                                                      (Μον. 4) 
Α3. Να διατυπωθοφν ο  οριςμόσ  και οι ιδιότητεσ του παραλληλογράμμου και ο 
οριςμόσ του τετραγϊνου .                                                                                (Μον. 4) 
Α4.. Να γράψετε ςτην κόλλα ςασ τον αριθµό των δεδομζνων τησ τήλησ Α και 
δίπλα ςε κάθε αριθµό το γράµµα του δεδομζνου τησ τήλησ Β που  αντιςτοιχεί 
(ςτη τήλη Β περιςςεφουν δφο όροι). 

τήλη Α: 

ΣΕΣΡΑΠΛΕΤΡΑ 

τήλη Β: 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

1. Παραλληλόγραμμο α. Δφο απζναντι πλευρζσ είναι παράλληλεσ 

και ίςεσ. 

2. Ορθογϊνιο                  

παραλληλόγραμμο 

β. Οι διαγϊνιοι είναι ίςεσ και τζμνονται 

κάθετα. 

3. Ρόμβοσ                γ. Όλεσ οι πλευρζσ του είναι ίςεσ. 

4. Σετράγωνο δ. Ζχει δφο διαδοχικζσ πλευρζσ ίςεσ και μία 
του  γωνία ορθή . 
 

 ε. Είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγϊνιοί 

του είναι ίςεσ. 

στ. Οι διαγϊνιοί διχοτομοφνται, είναι ίςεσ 

και τζμνονται κάθετα. 

(Μον. 4)  
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Α5. Να χαρακτηρίςετε με ωςτό ή Λάθοσ τισ παρακάτω προτάςεισ: 
α. Σο άθροιςμα των  γωνιϊν ενόσ παραλληλογράμμου είναι 360ο  
β. Οι οξείεσ γωνίεσ ενόσ ορθογωνίου τριγϊνου είναι ςυμπληρωματικζσ. 
γ. Ορθόκεντρο ενόσ τριγϊνου είναι το  ςημείο τομήσ των τριϊν μεςοκαθζτων των 
πλευρϊν  του. 
δ. Κάθε εξωτερική γωνία τριγϊνου είναι ίςη με το άθροιςμα των δφο απζναντι 
εςωτερικϊν γωνιϊν του τριγϊνου. 
ε. Αν ςε ζνα τετράπλευρο οι διαγϊνιοι είναι ίςεσ τότε είναι ορθογϊνιο.  
                                                                                                                               (Μον. 10) 
 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. ’ ζνα ορθογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Â =90ο) η ̂ =30ο και η ΒΓ=12cm. Φζρνουμε τη 

διάμεςο ΑΜ  και το φψοσ  ΑΔ. Να υπολογίςετε  το μήκοσ   τησ διαμζςου ΑΜ ,τησ 

πλευράσ ΑΒ και  το μήκοσ του ευθυγράμμου τμήματοσ ΒΔ. Αν  Ε  μζςο  τησ ΑΓ  να                     

υπολογίςετε  το μήκοσ  του τμήματοσ ΜΕ.                                                        (Μον. 12) 

 
Β2.  Ζςτω  ε1  και  ε2  δφο  παράλληλεσ  ευθείεσ  που  τζμνονται  από  την  ευθεία  
ε.  Να  υπολογίςετε  τισ  γωνίεσ  του  παρακάτω  τριγϊνου ΑΒΓ. Αν ΕΔ   και ΓΔ  είναι  

διχοτόμοι  των  γωνιϊν  


  και 


  αντίςτοιχα, να  αποδείξετε    .   
 
 ε 
         Ε                                 Η     
                         ε1       1200  
                                                                                                   Α 

                                                                                                                       Δ 

 
                                                         1100 

               ε2 Β                        Γ                  Θ 
  
                                                                                                                              (Μον. 13) 
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ΘΕΜΑ Γ 
 
ε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με  Â = 120ο και ΑΒ=2ΑΔ, φζρουμε από  την κορυφή Β 
κάθετο τμήμα ΒΗ ςτην προζκταςη τησ  ΔΑ. Αν Μ το μζςο  τησ πλευράσ ΑΒ και Ν το 
μζςο  τησ πλευράσ ΓΔ τότε: 
Γ1. να αποδείξετε ότι  το τρίγωνο ΑΗΜ  είναι ιςόπλευρο.                         (Μον. 6) 
Γ2. να αποδείξετε ότι  το τετράπλευρο ΑΗΜΝ  είναι ρόμβοσ.                   (Μον. 7) 
Γ3. να αποδείξετε ότι  τα  ςημεία Η,Μ, Γ  είναι  ςυνευθειακά.                  (Μον. 6) 

Γ4.να αποδείξετε ότι   το τετράπλευρο ΑΗΒΓ είναι ορθογϊνιο.                 (Μον. 6) 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
’ ζνα ορθογϊνιο και ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ ( Â =90ο) φζρνουμε  τμήμα ΒΔ ϊςτε 



 = 
1

3



 (Δ  ςημείο τησ ΑΓ). Από  το Γ φζρνουμε  παράλληλη  ςτην  ΑΒ  που  

τζμνει  την  προζκταςη τησ  ΒΔ  ςτο Ε. Αν  Μ,Ν,Κ   τα  μζςα των ΒΓ, ΔΕ, ΓΕ  
αντίςτοιχα τότε: 

Δ1. Να δείξετε ότι η 


=


  =150.                                                                   (Μον. 3) 

Δ2. Να δείξετε ότι  ΒΓ=ΓΝ= 
2


 .                                                                        (Μον. 6) 

Αν  η ΜΚ   τζμνει την  ΑΓ  ςτο Η   και  η  ΑΜ τζμνει την  ΒΔ  ςτο  Θ τότε: 
Δ3. Να δείξετε ότι ΜΚ//ΒΕ και  ότι το Η  είναι μζςο τησ ΔΓ.                        (Μον. 6) 
Δ4. Να δείξετε ότι το ΝΚΗΔ είναι παραλληλόγραμμο.                                  (Μον. 5) 
Δ5. Να δείξετε ότι ΒΘ=2ΜΘ.                                                                              (Μον. 5) 
 
 
 


